โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕
Change the World Speech Contest: 2018 Thai Smart Speakers

“Great Speech makers make Leaders”
…………………………………………………………………………………………………………………………………
๑.หลักการและเหตุผล
ตามแผนการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑) มีเป้าหมายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของไทยให้ดีขึ้น มุ่งเน้นให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพั ฒนาประเทศในอนาคต รวมถึงการผลิต กาลัง คนและพัฒ นาเพื่ อเสริมสร้างศักยภาพการแข่ง ขันของ
ประเทศ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพเยาชนกับการศึกษา โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงโลก มุ่งยกระดับการฝึกทักษะภาษาสู่ความเป็นสากลและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ได้คานึงถึงความสาคัญของการใช้ภาษาจึงได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก
ครั้งที่ ๕ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ) เพื่ อส่ง เสริมให้นั กเรียนในระดับ ประถมศึกษาปี ที่ ๓ ถึ ง
ระดับอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญในการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะการพูดสุนทรพจน์ซึ่ง
เป็นศาสตร์ที่แสดงออกถึงการสื่อสารที่ดี ได้ฝึกฝนการแสดงออกซึ่ง ความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ และ
แนวคิ ด 2018 Thai Smart Speakers “Great speech makers make Leaders” (สุ ด ยอดนั กพู ด ปี
2018 “สุนทรพจน์ที่ดีขึ้นอยู่กับศักยภาพความเป็นผู้นา”) เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและเป็น
การเพิ่ มความสามารถของเยาวชนโดยเฉพาะด้ านการสื่อ สารให้ กั บตนเองและสร้างแรงบัน ดาลใจในการ
เปลี่ยนแปลงโลกต่อผู้อื่นได้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้างผู้นาเยาวชนที่มีความรู้คู่ความดี มีคุณธรรมและมีความสามารถด้านภาษาสู่เวที
ประชาคมโลก
๒.๒ เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างเสริมบุคลิกภาพและฝึกอุปนิสัยที่ดีงามผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรมของโครงการ
๒.๓ เพื่อให้เครือข่ายผู้นาความดีที่มีความสามารถด้านภาษาในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและครู
อาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทางานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ มีน้าใจ มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน
/หน่วยงานที…่

-๒๓. .หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.๑ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
๓.๒ มูลนิธิ๖๐ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (60th Dhammachai
Education Foundation of Australia and New Zealand)
๓.๓ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ(North Bangkok University)
๓.๔ โรงเรียนสอนการพูดจอมพลและมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต
๓.๕ สถาบัน Bangkok Toastmasters Club
๓.๖ สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย
๔. หน่วยงานองค์กรภาคีผู้ให้การสนับสนุน
๔.๑ ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ ( Human Potential Development Center )
๔.๒ สถาบันธรรมชัยวิจัยนานาชาติ ( Dhammachai International Research Institute (DIRI) )
๔.๓ สมาคมบัณฑิตรัตน์
๕. เป้าหมาย
ปริมาณ = เกิดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน นักเรียน ครู อาจารย์ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ศีลธรรมและมี
ความสามารถด้านภาษา
คุณภาพ = กลุ่มผู้นาเยาวชนที่มีความดี มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเพื่อช่วยเผยแผ่และขยาย
งานด้านคุณธรรม ศีลธรรม มีจิตอาสาพัฒนาตนเองและผู้อื่นได้
๖. ระยะดาเนินการ
พ.ค. ๒๕๖๑ – พ.ค ๒๕๖๒
๗. รูปแบบโครงการ
การดาเนินโครงการมุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชนให้เป็นผู้นาผ่านกระบวนการถ่ายทอดบทสุนทรพจน์ที่
ออกมาจากตัวตนของเยาวชนอย่างแท้จริง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมผ่านค่ายพัฒนา
ศักยภาพความเป็นผู้นาและเพิ่มพูนทักษะภาษาด้านการพูด โดยมีโค้ชเป็นผู้อบรมถ่ายทอดและฝึก
เพื่อให้เยาวชนเป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรมและมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี

/วิธีการ…

-๓๘. วิธีการดาเนินการ
๘.๑ สมัครเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กาหนด
๘.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นา Training public speaker
skills “Building Leadership in your soul”
๘.๓ ประกวดรอบคัดเลือก
๘.๔ ประกวดรอบชิงชนะเลิศ มอบโล่และเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด
และผู้เข้าร่วมโครงการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ได้เครือข่ายเด็กดีมีความสามารถด้านภาษาและการสื่อสารที่เก่ง ดี มีคุณธรรมเป็นผู้นาที่ดีได้
๙.๒ ได้เครือข่ายทีมงานที่มีศักยภาพด้านภาษาเพื่อพัฒนางานคุณธรรมและศีลธรรมที่เป็นผู้นาที่ดี
๙.๓ ได้เครือข่ายครู นักเรียน สถาบันที่ให้การสนับสนุนด้านการใช้ภาษาเพื่อการเผยแผ่คุณธรรมและ
ศีลธรรม
๑๐. ประเภทการประกวด
๑๐.๑ ประเภทประถมศึกษา(ป.๓-ป.๖)
๑๐.๒ ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑๐.๓ ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖) / ปวช. ๑-๓
๑๐.๔ ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส.๑-๒
๑๑. ภาษาที่ใช้ในการประกวด มี ๓ ภาษา ดังนี้
๑๑.๑ ภาษาไทย
๑๑.๒ ภาษาอังกฤษ
๑๑.๓ ภาษาจีน
๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๑. เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงระดับอุดมศึกษา
๒. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบ มีวินัย รับผิดชอบสุภาพ อ่อนน้อม รักษาศีล ๕
๓. ผู้เข้าประกวดในแต่ละระดับสามารถเลือกประกวดได้คนละ ๑ ภาษา เท่านั้น
๔. ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องมีหลักฐานสมุดภาพหรือแฟ้มสะสมผลงานการทาความดี หรือการร่วม
/กิจกรรมสร้าง…

-๔กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมคุณธรรม ศีลธรรม ส่งในรอบคัดเลือก ให้ไว้กับทางโครงการฯ
๕. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องรับสมุดบันทึกความดี3 to 1เพื่อฝึกเป็นนิสัยเมื่อเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่
วันอบรมพัฒนาศักยภาพ ( ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ส่งสมุดบันทึก3 to 1ในวันประกวด
รอบชิงชนะเลิศ (๑๘ ส.ค ๖๑)
๖. ผู้เข้าประกวดสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Training public speaker skills “Building
Leadership in your soul” ค่ายสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้นา ระหว่างวันที่ ๖ - ๘
กรกฎาคม ๒๕๖๑ กับทางโครงการได้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษา สุนทร
พจน์และฝึกความเป็นผู้นาอย่างแท้จริงอันเป็นคุณสมบัติของนักพูดที่ดีและมีคุณภาพ
๗. เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธหรือคริสต์ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมชาวพุทธได้ในโครงการฯ
หมายเหตุ สมุดบันทึก3 to 1ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) เป็น
โครงการที่มุ่งสร้างผู้นาเยาวชนโดยเริ่มต้นจากตนเองผ่านบทฝึกในกิจวัตรประจาวัน การนาความดี
สากลเข้ามาใช้ในชีวิตประจาวันให้ได้เป็นปกติจนเป็นนิสัย ควบคู่กับการทากิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
และกิจกรรมเรียนรู้ขยายสู่ชุมชน
๑๓. ขั้นตอนการเข้าประกวดและเข้าร่วมโครงการ
ปฏิทินโครงการประกวด
ลาดับ
๑

๒

๓

กิจกรรม
เปิดรับสมัครส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดทาง
E-mail : V-star Speech@outlook.co.th
Training public speaker skills “Building Leadership in
your soul” ค่ายสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้นา
รับจานวนจากัด ๑๐๐ คน
สถานที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ประกวดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก ทุกระดับทุกภาษา
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

กาหนดการ
วันที่๑ พฤษภาคม –
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม
๒๕๖๑
วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๖๑

-๕๔

ประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ ทุกระดับทุกภาษา
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

๕

โครงการสัมมนาหล่อหลอมรวมใจนักเรียนในโครงการ
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม เวิร์ลพีซวัลเล่ย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

๖

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ - ๓ ภาษาอังกฤษและจีน
ระดับมัธยมศึกษาปลายและอุดมศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม
และดาเนินการเรื่องทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและจีน

วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๑
วันที่ ๑๙ – ๒๑ ตุลาคม
๒๕๖๑
(อาจมีการปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสม)

เดือนเมษายน ๒๕๖๒

๑๔. เกณฑ์การตัดสิน
๑๔.๑ สมุดภาพ/แฟ้มผลงานการทาความดีที่ปรากฏ (เกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะรายบุคคล)
๑๔.๒ ความสามารถด้านภาษา (โครงสร้าง,การใช้ภาษา,เนื้อหา,การนาเสนอและการถ่ายทอด,การ
จัดการเวลา)
๑๔.๓ บุคลิกภาพ
๑๔.๔ ความเป็นผู้นา
ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๕. รางวัลที่จะได้รับ
๑๕.๑ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
ประเภทประถมศึกษาศึกษา
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ / ประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๒,๐๐๐ บาท
ประเภทมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ / ประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
/รางวัลรอง…

-๖รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๒,๐๐๐ บาท
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ / ประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๒,๐๐๐ บาท
ประเภทอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ / ประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๒,๐๐๐ บาท
๑๕.๒ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ประเภทประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ/ประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ/ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ/ ประกาศนียบัตร /ทุนเรียนภาษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์หรือ
ออสเตรเลีย รวมค่าอาหาร ที่พัก ค่าเล่าเรียน สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท
จากทางโครงการ (เฉพาะกรณีเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น) พร้อมทุนสนับสนุนจนเต็มจานวนของ
ค่าตั๋วจากผู้สนับสนุนโครงการและทุนการศึกษามูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
/รางวัลรอง…

-๗รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับประกาศนียบัตร/ ทุนเรียนภาษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์หรือ
ออสเตรเลีย (รวมค่าอาหาร ที่พัก ค่าเล่าเรียน สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มูลค่า ๑๑,๐๐๐
บาทจากทางโครงการและทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุนโครงการครบ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของค่าตั๋ว)
และทุนการศึกษามูลค่า ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รับประกาศนียบัตร/ ทุนเรียนภาษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์หรือ
ออสเตรเลีย รวมค่าอาหาร ที่พัก ค่าเล่าเรียน สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน มูลค่า ๙,๐๐๐ บาทจากทาง
โครงการ(เฉพาะกรณีเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น) และทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐บาท
ประเภทอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ/ ประกาศนียบัตร /ทุนเรียนภาษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์หรือ
ออสเตรเลีย รวมค่าอาหาร ที่พัก ค่าเล่าเรียน สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท
จากทางโครงการ (เฉพาะกรณีเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น) พร้อมทุนสนับสนุนจนเต็มจานวนของ
ค่าตั๋วจากผู้สนับสนุนโครงการและทุนการศึกษามูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับประกาศนียบัตร/ ทุนเรียนภาษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์หรือ
ออสเตรเลีย (รวมค่าอาหาร ที่พัก ค่าเล่าเรียน สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มูลค่า ๑๑,๐๐๐
บาทจากทางโครงการ (เฉพาะกรณีเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น) และทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจาก
ผู้สนับสนุนโครงการครบ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของค่าตั๋ว) และทุนการศึกษามูลค่า ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รับประกาศนียบัตร/ ทุนเรียนภาษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์หรือ
ออสเตรเลีย รวมค่าอาหาร ที่พัก ค่าเล่าเรียน สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน มูลค่า ๙,๐๐๐ บาทจากทาง
โครงการ (เฉพาะกรณีเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น) และทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
๑๕.๓ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ประเภทประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ/ รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนสนับสนุนการศึกษา
มูลค่า ๕,๐๐๐บาท
/รางวัลรอง…

-๘รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนสนับสนุนการศึกษา
มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนสนับสนุนการศึกษา
มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ/ รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนสนับสนุนการศึกษา
มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนสนับสนุนการศึกษา
มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินทุนสนับสนุนการศึกษา
มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ / รับประกาศนียบัตร/รับทุนศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ ประเทศ
จีน ๑๔ วัน จากสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย (รวมค่าอาหาร ที่พัก ค่าทัศนศึกษาและสนับสนุนค่า ตั๋ว
เครื่องบินไป-กลับ มูลค่า ๑๕,๐๐๐บาทจากทางโครงการ (เฉพาะกรณีเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น)
และทุนการศึกษามูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับประกาศนียบัตร / ทุนการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน
๑๔ วันจากสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย (รวมค่าอาหาร ที่พัก ค่าทัศนศึกษาและสนับสนุนค่าตั๋ว
เครื่องบินไป-กลับ มูลค่า ๗,๐๐๐ บาทจากทางโครงการ (เฉพาะกรณีเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น)
และทุนการศึกษามูลค่า ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รับประกาศนียบัตร / ทุนการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน
๑๔ วัน จากสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย ร่วมค่าอาหาร ที่พัก ค่าทัศนศึกษา สนับสนุนค่า
/ตั๋วเครื่องบิน…

-๙ตั๋วเครื่องบินมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทจากทางโครงการ (เฉพาะกรณีเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น) และ
ทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
ประเภทอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ / รับประกาศนียบัตร/รับทุนศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ ประเทศ
จีน ๑๔วัน จากสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย (รวมค่าอาหาร ที่พัก ค่าทัศนศึกษาและสนับสนุนค่าตั๋ว
เครื่องบินไป-กลับ มูลค่า ๑๕,๐๐๐บาทจากทางโครงการ (เฉพาะกรณีเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น)
และทุนการศึกษามูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับประกาศนียบัตร / ทุนการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน
๑๔ วันจากสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย (รวมค่าอาหาร ที่พัก ค่าทัศนศึกษาและสนับสนุนค่าตั๋ว
เครื่องบินไป-กลับ มูลค่า ๗,๐๐๐ บาทจากทางโครงการ (เฉพาะกรณีเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น)
และทุนการศึกษามูลค่า ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รับประกาศนียบัตร/ทุนการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน
๑๔ วัน จากสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย ร่วมค่าอาหาร ที่พัก ค่าทัศนศึกษา สนับสนุนค่าตั๋ว
เครื่องบินมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทจากทางโครงการ (เฉพาะกรณีเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น
และทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
๑๖. รางวัลชมเชย ๓ รางวัลจะได้รับ
๑๖.๑ ทุนการศึกษามูลค่า ๕๐๐ บาท
๑๖.๒ จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
๑๖.๓ โอกาสในการรับทุนเรียนภาษาและฝึกฝนตนเองภายในประเทศเพื่อรับการคัดเลือกไป
ต่างประเทศในโอกาสต่อไป
/๑๗. สิ่งที่ผู้ได้รับ…

-๑๐๑๗. สิ่งที่ผู้ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาควรทราบ
๑๗.๑ ผู้เข้ารับทุนการศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติ สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบ วินัย
มีความเคารพอ่อนน้อมและมีจิตอาสา รักษาศีล๕ สามารถร่วมกิจกรรมตามกาหนดได้ตลอดโครงการ
๑๗.๒ สาหรับผู้ที่ได้รับทุนไปศึกษาภาษา ณ ต่างประเทศ
- ทางโครงการจะสนับสนุนเงินรางวัลเป็นค่าตั๋วเครื่องบินตามอัตราที่กาหนด สาหรับ
ภาษาอังกฤษและจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาผู้รับทุนต้องรายงานตัวเพื่อรับทุน
และเดินทางไปเรียนภาษา ณ ต่างประเทศจริงๆเท่านั้น หากไม่รายงานตัวเข้ารับทุนตามระยะเวลาที่
กาหนดถือว่าสละสิทธิ์และทุนค่าตั๋วเดินทางไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ทุกกรณี
- สาหรับผู้ที่ได้รับทุนไปศึกษาภาษา ณ ต่างประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดาเนินการทา
พาสปอร์ตและวีซ่าด้วยตนเอง ทางโครงการยินดีสนับสนุนทุนค่าหลักสูตรการศึกษา/อาหาร/ที่พัก
ตามแต่ละภาษาที่ระบุ
๑๗.๓ ผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทจะต้องรายงานตัวพร้อมเอกสารยืนยันการรับทุน
ดังนี้
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ชุด
๒. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ๑ ชุด
๓. กรอกใบยินยอมเพื่อเดินทางไปเรียนภาษา ณ ต่างประเทศในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
๑๗.๔ รางวัลทุนการเรียนภาษาอังกฤษ,จีน จาเป็นต้องเข้ารายงานตัวเพื่อฝึกฝนคุณธรรมและเรียนรู้
วัฒนธรรมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
ซึ่งคณะกรรมการโครงการจะเป็นผู้นัดหมายและกาหนดวัน-เวลา
๑๗.๕ ผู้ได้รับทุนรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ของแต่ละระดับ แต่ละภาษาส่งบทสุนทรพจน์ที่ใช้ในการ
ประกวดให้กับทางโครงการภายในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ เพื่อนาเสนอบทพูดเชิงสร้างสรรค์ต่อไป
๑๘. รางวัลสนับสนุนการประกวดสุนทรพจน์
๑๘.๑ เกียรติบัตรสาหรับครู อาจารย์ที่เป็นผู้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์
๑๘.๒ เกียรติบัตรสาหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคน
/๑๘.๓ เกียรติบัตร…

-๑๑๑๘.๓ เกียรติบัตรสาหรับคณะกรรมการโครงการทุกท่าน
๑๘.๔ เกียรติบัตรสาหรับโรงเรียนที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ในทุกภาษาหรือมาเป็น
กลุ่มโรงเรียน
๑๘.๕ CD และของที่ระลึกจากทางโครงการ
๑๙. ส่งใบสมัครและติดต่อสอบถาม
คุณอนุชิต คงจันทร์
โทรศัพท์ ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๖-๑ , ๐๘-๖๙๕๘-๐๒๑๘
โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก
E-mail: vstar.speech@outlook.co.th
๒๓ /๒ หมู๗่ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
เว็บไซต์: www.vstarproject.com
Facebook: V-Star Speech
Page: Change the World Speech Contest

